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Line
collectie.



"Voor deze collectie wilden we 
meer materieel gevoel aan onze 

designs geven waarin de 
‘imperfectie’ van de natuur, die ons 
inspireerde, wordt gereflecteerd. 

We keken hiervoor naar de nerf 
structuren van bladeren en lijnen in 
hout die zichzelf herhalen waardoor 

ze diepte en vorm geven aan het 
oppervlakte. Deze lijnen zijn nooit 

kaarsrecht en allemaal uniek en 
verschillend."

Eefiene Bolhuis
Head of design Studio Solarix
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Line collectie.

Na de basiscollectie (de Dot collectie) introduceert Studio Solarix in 2021 de Line collectie. Deze 
collectie keramisch gekleurde zonnepanelen voor de gevel is ontworpen door ontwerper Eefiene  
Bolhuis met de natuur als uitgangspunt. Door naar nerfstructuren op bladeren te kijken, begon ze 
met handgetekende lijnen en kleuren textuur op de panelen aan te brengen. Juist door onvolkomen-
heden in de getekende lijnen te behouden ontstaat een natuurlijk patroon dat de gevel natuurlijk 
doet ogen als je er langs loopt.

Binnen de collectie worden lijnen op verschillende manieren toegepast en gecombineerd met kleur. 
Er zijn twee richtingen: 1 waar een hardere 'pen' lijn zichtbaar is en 1 richting waar zachte 'penseel'  
lijnen in elkaar overlopen. Bovendien kunnen de lijnen horizontaal, verticaal of diagonaal, enkele of 
meerdere lagen op panelen worden aangebracht om een   weefeffect te creëren. De Line collectie  
biedt voor Studio Solarix eindeloze mogelijkheden om unieke patronen voor de gevel te  
ontwikkelen.
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De lijnen 
zorgen voor 

kleur nuances 
van dichtbij en 

suggereren 
vloeiende 

bewegingen 
van veraf.
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Het zwarte van 
zonnepanelen is niet iets 
wat verborgen hoeft te 

zijn, maar kan integreren 
als onderdeel van het 
kleurenpalet van het 

design. 
Daarmee kunnen we 

meer energieopbrengst 
voor de gevel behalen.
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Solar Design panelen.

De stad van morgen staat voor veel uitdagingen: groener, gezonder en slimmer. Technologie heeft 
ons veel kansen gegeven. Toch is technologie niet het antwoord op de toekomst, maar gaat het erom 
wat wij - als mens - ermee doen. Naast reguliere zonnepanelen is Studio Solarix een van de eersten 
die pioniert in de ontwikkeling van zonnepanelen voor de gevel. Door zonnepanelen op de gevel 
aan te brengen, ontstaan er meer ontwerp mogelijkheden voor architecten en ontwikkelaars om 
totaal slimme gebouwen te realiseren. Combineer schoonheid, data en slim ruimtegebruik en maak 
verbinding tussen stad, gebouwen en mensen. Design gevels op zonne-energie dragen bij aan het 
realiseren van ambitieuze klimaat- en energieneutrale doelen.

De Solarix gevel-zonnepanelen zijn ontwikkeld om duurzame lokale energie op te wekken en  
combineren optimale opbrengst met een mooie esthetische uitstraling. Samen met onze  
ontwikkelingspartners in Europa besteden we veel aandacht aan nieuwe innovaties en verbeteren 
we continu onze panelen. Studio Solarix onderscheidt zich door de lancering van een eigen Solar  
Design collectie, die niet alleen bestaande gevelmaterialen zoals marmer en baksteen nabootst, 
maar zich focust op een nieuwe Solar Design look, materiaal en kleurengamma.

Solarix zonne-gevelpanelen kunnen in een groot aantal verschillende maten worden gemaakt en 
daarnaast vrijwel elk bestaand gevelmateriaal vervangen. Daarom biedt het een geweldig alternatief 
voor traditionele gevelmaterialen en geeft het meer betekenis aan gebouwen door energie op te 
wekken en duurzaamheidsdoelen te behalen.

Onze zonnepanelen zijn zowel geschikt voor nieuwbouw- of renovatieprojecten, als op  
residentieel en commercieel gebied. Voor optimale toepassing worden panelen toegepast vanaf 
100 m2. Vooral op hogere gebouwen, vanaf 4 lagen, is de toepassing van onze gevel van zonne- 
panelen een geweldige manier om aan de vraag naar hernieuwbare energie te voldoen en een 
hoogwaardige gevelafwerking te creëren. Er zijn eindeloze mogelijkheden om gebouwen om te  
toveren tot slimme en mooie energie opwekkende stadsgezichten.
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Een patroon met 
geïntegreerde 
transparantie in het 
ontwerp om de 
energieopbrengsten 
te verhogen.

We willen ver weg blijven van saaie zwarte zonnepanelen. Door te spelen met de lijnen en  
transparantie hebben we dit in de Line collectie anders aangepakt. We hebben het zwart van  
zonnepanelen niet verborgen, maar als onderdeel van het kleurenpalet in het ontwerp geïntegreerd. 
Daardoor wordt meer energieopbrengst voor de gevel behaald.

Circulaire ambities:
In de Line-collectie zet Studio Solarix verdere stappen om hun circulariteitsambities te realiseren. 
We willen een grote impact hebben op de wereldwijde energietransitie. Met onze duurzame gevel- 
toepassingen kunnen we de komende 25 jaar meer dan 25% CO2-reductie in de gebouwde  
omgeving realiseren. Meer dan 36% van alle Co2-uitstoot is namelijk afkomstig uit de gebouwde  
omgeving. Met zonnegevels van Studio Solarix dragen we bij aan energieneutrale gebouwen die 
meer energie opwekken dan ze verbruiken.
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Line collectie 18 19

De huid van een gebouw 
moet vriendelijk en prettig 
aanvoelen om in te verblijven, 
er goed uitzien om langs te lopen 
en bepaalde natuurlijke 
onvolkomenheden vertonen.



Twee patroonrichtingen.

Binnen de collectie worden lijnen op verschillende manieren toegepast en 
gecombineerd met kleur. Er zijn twee richtingen: 1 waar een hardere ‘pen’ 
lijn zichtbaar is en 1 richting waar zachte ‘penseel’ lijnen in elkaar overlopen. 
Bovendien kunnen de lijnen horizontaal, verticaal of diagonaal, met enkele 
of meerdere lagen op panelen worden aangebracht om een weefeffect te 
creëren.
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Line collectie - Kleuren

Specificaties en 
kleuren.
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02. Licht graniet - Melange grijs, zwart 
Extra fijne lijnen - Verticaal
150 WP per m²
S0202002  

29. Licht graniet - Melange grijs, blauw
Extra fijne lijnen - Mesh
130 WP per m²
S0202029  

15. Licht graniet - Melange grijs, zwart
Medium lijnen - Verticaal
135 WP per m²
S0202015   

47. Licht graniet - Melange grijs
Fijne streken - Horizontaal
130 WP per m²
S0202047

Ontwerp   Studio Solarix

Materiaal    Keramiek print op gehard glas

Kleuren    Standaardcollectie en maatwerk kleuren in overleg

Opbrengst    110 - 130 Wp per m2

Maten     Nader te bepalen in overeenstemming

Dikte     8 mm

Gewicht    22,5 kg per m2

Bouwsystemen    Studio Solarix standaardsysteem,
    of een ander systeem dat bij het project past.

Garanties   25 jaar prestatiegarantie (tot 80%)
    20 jaar productgarantie

© Europees geregistreerd ontwerp (ERD)
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08. Mos - Melange licht/donker groen, zwart
Finje lijnen - Diagonaal mesh
110 WP per m²
S0202008  

11. Donker graniet - Melange licht/donker graniet
Fijne lijnen - Verticaal
130 WP per m²
S0202011     
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19. Lente - Melange groen, zwart
Extra fijne lijnen - diagonaal mesh
140 WP per m²
S0202019      

01. Middag blauw - Melange blauw, black
Extra fijne lijnen - Diagonaal
150 WP per m²
S0202001     

37. Middag blauw - Melange blauw
Fijne streken - Horizontaal
135 WP per m²
S0202037

38. Donker blauw - Melange blauw
Fijne streken - diagonaal
130 WP per m²
S0202038

40. Donker graniet - Melange grijs
Fijne streken - Diagonaal
115 WP per m²
S0202040

06. Mist blauw - Melange blauw, zwart
Fijne lijnen - Mesh
130 WP per m²
S0202006     
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24. Donker terra - Melange terra, zwart
Extra fijne lijnen - Horizontaal
140 WP per m²
S0202024  
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34. Donker  terra - Melange terra
Medium streken - Verticaal
110 WP per m²
S0202034

46. Purper - Melange purper
Medium streken - Diagonaal
110 WP per m²
S0202046

43. Donker terra - Melange terra
Fijne streken - Verticaal
110 WP per m²
S0202043

42. Licht terra - Melange terra
Fijne streken - Diagonaal
110 WP per m²
S0202042

10. Donker terra - Melange licht/donker terra
Fijne lijnen - Verticaal
110 WP per m²
S0202010      

09. Donker terra - Melange licht/donker terra
Fijne lijnen - Horizontaal
110 WP per m²
S0202009     

45. Mos - Melange groen
Fijne streken - Verticaal
110 WP per m²
S0202045
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41. Brons - Melange brons
Fijne streken - Horizontaal
100 WP per m²
S0202041
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25. Klei - Melange klei, zand, zwart
Fijne lijnen - Mesh
115 WP per m²
S0202025  

30. Licht brons - Melange brons, zwart
Extra fijne lijnen - Mesh diagonaal
140 WP per m²
S0202030

18. Donker brons - Melange licht/donker brons
Extra fijne lijnen - Verticaal
100 WP per m²
S0202018     

05. Brons - Melange brons, oker 
Extra fijne lijnen - Horizontaal
105 WP per m²
S0202005    

12. Licht brons - Melange brons, zwart
Medium lijnen - Horizontaal
120 WP per m²
S0202012  

31. Donker brons - Melange brons, oker
Extra fijne lijnen - Mesh
100 WP per m²
S0202031



Adres:
Mauritskade 64
1092 AD Amsterdam
Nederland

Algemene informatie:
info@studio-solarix.nl

+31 (0)20 2440641

Sales informatie:
sales@studio-solarix.nl

 

Zelf aan de slag met 
onze ontwerpen 
op uw gebouw?

Render texturen
Vraag onze render texturen aan via:

info@studio-solarix.nl

Hoge resolutie afbeeldingen
Neem voor het gebruik en opvragen 

van teksten en (hoge resolutie) 
afbeeldingen contact op met: 

jasper@studio-solarix.nl

© 2021 Studio Solarix.  Alle rechten voorbehouden.



Facades
are the

new urban
trees.

Bekijk de 
Line Collectie

online


